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Seção: Botânica Econômica

GERMINÇÃO DE SEMENTES DE Billgergia zebrina (Herb.) Lindl (Bromeliaceae) EM MEIO IN 
VITRO E EX VITRO.
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Billbergia zebrina, de hábito epifítico, ocorre no Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (RS). Em consequência do extrativismo, gerado pelo 
seu elevado potencial ornamental, e do desmatamento, encontra-se na lista das ameaçadas de extinção 
no RS, na categoria vulnerável. O estudo teve o objetivo de avaliar o percentual, o índice e a velocidade de 
germinação de sementes de B. zebrina em semeadura in vitro e ex vitro quando submetidas a diferentes 
tratamentos. No experimento in vitro, as sementes foram desinfestadas e inoculadas em meio MS, 
previamente submetidas aos tratamentos: controle (T1); imersão em água (75ºC) por 12h e imersão em 
0,3mg/L de GA3 por 30 minutos (T2); imersão em água (75ºC) por 12h (T3); imersão em água (5ºC) por 
12h e então por uma hora em água (75ºC), seguida da imersão por 30 minutos em 0,3mg/L de GA3 (T4); 
imersão em água (5ºC) por 12h (T5); imersão das sementes em 0,3mg/L de GA3 por 30 minutos (T6). 
No experimento ex vitro, estabelecido em viveiro, foram testados diferentes substratos: vermiculita (T1); 
vermiculita e substrato bioestabilizado (1:1) (T2); substrato bioestabilizado (T3); substrato bioestabilizado e 
casca de arroz carbonizada (1:1) (T4); casca de arroz carbonizada e vermiculita (1:1) (T5); casca de arroz 
carbonizada (T6). Cada tratamento foi constituído por seis repetições de 15 sementes. O acompanhamento 
da germinação foi realizado em intervalos de cinco (in vitro) e três dias (ex vitro). Os dados de porcentagem, 
índice e velocidade de germinação foram analisados pelo teste Mann-Whitney. No experimento in vitro, T5 
(93,3%), seguido de T6 (80%), apresentaram maior percentual de germinação. Já o índice de germinação 
foi muito superior em T6, pois todas as sementes germinaram no menor intervalo de tempo avaliado. Ao 
comparar os dois experimentos, constata-se que a germinação in vitro é mais eficiente, pois o percentual e 
o índice de germinação foram superiores.
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